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DISPOZITIE  NR. 80 / 24.02.2023 
privind imputarea sumelor pentru pagube produse cu vinovatie  

patrimoniului institutiei de catre domnul Dutescu Ligiu Stefan, avand  
functia publica de inspector, grad profesional principal in cadrul  

compartimentului Impozite si Taxe Locale al UAT comuna Gângiova   
 
 
    Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
    Avand in vedere referatul inregistrat la nr.1342/24.02.2023 intocmit de catre 
compartimentul Contabilitate si Resurse Umane prin care propune imputarea sumelor pentru 
pagube produse cu vinovatiei patrimoniului institutiei de catre domnul Dutescu Ligiu Stefan, 
avand functia publica de inspector, grad profesional principal in cadrul compartimentului 
Impozite si Taxe Locale al UAT comuna Gângiova, in conformitate cu prevederile art.499, 
lit.a, lit.c, art.500 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ordin de Plata Multiplu Electronic(OPME) nr.149/15.02.2023, 
Sentinta Civila nr.790/30.09.2022, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelare ; 
    In temeiul art.155, lit.e, art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, 
alin.1 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
  

DISPUNE: 
 
Art.1.Se va imputa suma in cuantum de 1.862 lei de la domnul Dutescu Ligiu Stefan, avand 
functia publica de inspector, grad profesional principal in cadrul compartimentului Impozite si 
Taxe Locale al UAT comuna Gângiova, pentru pagube produse cu vinovatie patrimoniului 
institutiei, conform Sentintei Civile nr.790/30.09.2022. 
Art.2.Suma prevazuta la art.1. va fi recuperata de catre compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova. 
Art.3.(1)Prezenta dispozitie constituie titlu executoriu si poate fi contestata la autoritatea 
publica emitenta in termen de 30 de zile de la comunicare, conform art.7, alin.1 din Legea 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
          (2)Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor de la  alin.(1),  susnumitul se poate 
adresa instantei judecatoresti competente, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Dolj, domnului Dutescu   
Ligiu Stefan, Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane pentru punerea in aplicare a 
prezentei dispozitii si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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